
 
 
 
 

 
  

 

 قراءة سورة ياسين على الراحلين
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

المزيد في هذا اليوم ، كمية كبيرة ، قدم ي  .للفرح في األسبوعإنه يوم   .المسلمين عيد عندالجمعة هو يوم   .مباركالجمعة الاليوم هو يوم 

القيام بالغسل ، مما   .ما نقوله ليس عن األشياء الصعبة أيضا    .يجب أال نضيع هذا اليوم  .اليومهذا كل ما يمكنك ، يجب أن تستفيد من ب

ا ، وإذا أمكن زيارة األمهات واآلباء والقبور أن الذهاب إلى قبورهم يوم  مصلى هللا عليه وسلالكريم إنه حديث نبينا   .يعني غسل نفسه تمام 

 ، تصبح بركة .أيض ا اضعاف هذه الهدية ترتد بركة   .سين يعد بمثابة هدية عظيمةسورة ياالجمعة وقراءة 

 
 واحدة سورة ياسين ، ثم يقدمون بركتها على األقل مرة هم أو عائالتهم ، يجب أن يقرؤوان عن أمهاتهم أو آبائأو البعيدو المقربون أولئك
للجميع ، الذي  خير ذلك، ألن  نبينا الكريم كما قال -، ألفراد أسرهم وأمهاتهم وآبائهم وجميع المسلمين  عليه وسلم نا صلى هللاإلى نبي

هذه نعمة   .اآلن هناك الماليين من المسلمين عندما تقرأ لهم كل ذلك تتلقى الكثير من األعمال الصالحة من هللانها . أيضا م ينال ايقرأه

 . عظيمة
 

 لمرءلقد ال يكون هناك ليست ممكنة دائما . صالة اللكن الحج ليس مكانا للذهاب إليه في أي وقت ،  " نذهب للحج" دعونا  البعض يقول

. حتى الكعبة وهناك أيضا أولئك الذين لم يروا   .، في مكة ، في المدينة ، لكنهم لم يحجوا بعد الكعبةهناك أشخاص يعيشون في .  نصيب

 يحصل، وهذا يعني عندما يرغب المرء  هامليارات المرات خيروتتلقى ، فأنت هنا على مقعدك  نصيبكليس  ألنه أخرى . هذه مسألة
كل شيء في يد   .ينقصال العطاء من كنزه  حيث أن،  داخله ، ال خوف في يخافهللا كريم ، ال   .من هذه األعمال الصالحة شيءعلى 

 . من هللا التوفيقو.  مباركة هللا يجعل جمعتكم  .ما تشاءبقدر ، خذ  يعطيهللا عز وجل لديه كنوز ال تنتهي ،   .هللا

 
 الفاتحة .
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